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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 

Ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία του πλοίου 
 

Κάθε σκάφος που βρίσκεται σε ενέργεια πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διά-

φορα ναυτιλιακά έγγραφα και να τηρεί βιβλία. Το σημαντικότερο απ’ αυτά είναι το 

έγγραφο εθνικότητας. Η έκδοση του γίνεται με την εγγραφή του πλοίου μας στο νη-

ολόγιο. Με αυτό αναγνωρίζεται σαν Ελληνικό και του επιτρέπεται να φέρει την Ση-

μαία μας. Παράλληλα είναι η ταυτότητα του αλλά και το «διαβατήριο» του. Περι-

λαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου (όνομα, χωρητικότητα, λιμένα νηολό-

γησης, αριθμό νηολόγησης κ.λ.π.) την εξειδίκευση του πλοίου, τα στοιχεία του κυρί-

ου ή πλοιοκτήτη καθώς και άλλα στοιχεία αναγόμενα στην τεχνική περιγραφή του 

πλοίου. Τα στοιχεία αυτά ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Αν αυτά μεταβληθούν 

για κάποιο λόγο (π.χ. αλλαγή πλοιοκτήτη), εκδίδεται νέο. Το ίδιο ισχύει και σε περί-

πτωση απώλειας, καταστροφής ή φθοράς του παλαιού. Στην τελευταία περίπτωση 

απαιτείται ένορκη βεβαίωση του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ενώπιον ειρηνοδίκη ή 

συμβολαιογράφου ή Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής. Το παλαιό έγγραφο εθνικότη-

τας, εκτός από την περίπτωση απώλειας, επιστρέφεται στην Λιμενική Αρχή του λιμέ-

να νηολόγησης. Στο νέο έγγραφο αναγράφεται απαραίτητα η αιτία επανέκδοσης του. 

 

Ένα άλλο έγγραφο είναι το πιστοποιητικό καταμέτρησης. Η έκδοση αυτού 

του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη για την εγγραφή του πλοίου στο νηολόγιο. Αυ-

τό εκδίδεται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας, μετά από κάθε καταμέτρηση ή ανακαταμέτρηση της χωρητικότητας του 

πλοίου μας. Μετά από Προεδρικό Διάταγμα, η καταμέτρηση μπορεί να γίνεται και 

από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές καθώς και από ελληνικούς και ξένους νηογνώ-

μονες. Εδικά όμως για την εγγραφή πλοίου σε ελληνικό νηολόγιο με αλλαγή σημαίας, 

μπορεί να αναγνωρισθεί ανάλογο πιστοποιητικό αλλοδαπής Αρχής ή νηογνώμονα με 

βάση κανονισμούς καταμέτρησης όμοιους με τους αντίστοιχους ελληνικούς, εφόσον 

βέβαια δεν έχουν μεσολαβήσει μετασκευές ή επισκευές που να αλλοιώνουν τα στοι-

χεία του πλοίου της τελευταίας καταμέτρησης. 

 

Το πιστοποιητικό ασφαλείας δηλώνει ότι το πλοίο είναι ικανό για να ταξι-

δεύσει με ασφάλεια. Εκδίδεται μετά από γενική επιθεώρηση του πλοίου από την Επι-

θεώρηση Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή από τα κατά 

τόπους όργανα της ή από εξουσιοδοτημένο νηογνώμονα. Οι τομείς της επιθεωρήσεως 

καλύπτουν θέματα ναυπηγικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ναυτιλιακά, τηλεπικοι-

νωνιακά, υγειονομικά και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την ασφάλεια και του 

πλοίου και των επιβαινόντων. Τα πιστοποιητικά ασφαλείας έχουν χρόνο λήξης και 

εκδίδονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Έκτακτος επιθεώρησης διενεργείται με-

τά βλάβη στο σκάφος, στις μηχανές ή και στον εξαρτισμό του. Επίσης και μετά την 

εμφάνιση ελαττώματος που επηρεάζει την ικανότητα του πλοίου για ναυσιπλοΐα ή 

μετά από μετασκευές ή σοβαρές επισκευές. Ανάλογα με το πλοίο και την χρησιμο-

ποίηση του εκδίδονται και διαφορετικά πιστοποιητικά. Για τα δικά μας σκάφη εκδί-

δεται το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με πι-

στοποιητικά σε ισχύ για τα σωστικά και πυροσβεστικά μας μέσα. Τα καπνογόνα μας 
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τα βεγγαλικά και οι φωτοβολίδες μας δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικά, αλλά 

πρέπει να μην έχουμε υπερβεί την αναγεγραμμένη σε αυτά ημερομηνία λήξης. 

 

Πέρα απ’ αυτά υπάρχουν και πολλά άλλα έγγραφα που σύμφωνα με την νο-

μοθεσία μας πρέπει να υπάρχουν μέσα στο σκάφος. Τέτοια είναι η βεβαίωση ανάλη-

ψης από εξουσιοδοτημένο φορέα της εκμετάλλευσης του τηλεπικοινωνιακού μας 

σταθμού, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η άδεια τηλεπικοινωνιακού σταθμού καθώς 

και άλλα που κατά καιρούς καθορίζονται. 

   

Το ημερολόγιο γέφυρας. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό για τα δικά μας σκά-

φη, είναι τόσο χρήσιμο που πρέπει να υπάρχει. Εκεί θα γράψουμε κάθε συμβάν και 

θα το θεωρήσουμε στο Λιμεναρχείο για να μπορεί σαν στοιχείο να χρησιμοποιηθεί 

επίσημα αν απαιτηθεί. Πέρα απ αυτό κάποιες μέρες θα το ξεφυλλίσουμε με νοσταλ-

γία και θα θυμηθούμε που πήγαμε κάποια περασμένα καλοκαίρια, με ποιους φίλους 

μας συνταξιδεύαμε, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και απολαμβάνοντας τις χαρές 

της θάλασσας. Στα μεγάλα πλοία όμως το βιβλίο αυτό τηρείται υποχρεωτικά από τον 

πλοίαρχο που μεριμνά για καθημερινή καταγραφή των στοιχείων του πλου, των ναυ-

τικών και των μετεωρολογικών παρατηρήσεων καθώς και λοιπών γεγονότων που α-

φορούν το πλοίο και τους επιβαίνοντες.  

 

Τα μεγάλα πλοία πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένα και με πολλά άλλα πι-

στοποιητικά. Τέτοιο είναι το πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης που χαράσσεται  

σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις περί γραμμής φορτώσεως ή σύμφωνα 

με τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς καθώς και πιστοποιητικά για την ασφα-

λή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Επίσης οφείλουν να τηρούν το ναυτολόγιο όπου 

εγγράφονται τα μέλη του πληρώματος του πλοίου που συνδέονται μ’ αυτό με σύμβα-

ση ναυτικής εργασίας, το ημερολόγιο μηχανής που τηρείται από τον πρώτο μηχανικό, 

κάτω από την εποπτεία του πλοιάρχου, το ημερολόγιο ασυρμάτου για να αναγράφε-

ται κάθε ανταπόκριση γενικά και ειδικά τα σήματα που αφορούν περιστατικά κινδύ-

νου, επείγοντος και ασφαλείας, το ποινολόγιο όπου ο πλοίαρχος καταγράφει τις πει-

θαρχικές ποινές που επιβάλλει αυτός ο ίδιος στο πλήρωμα το βιβλίο επιθεωρήσεων 

και γυμνασίων, το βιβλίο επιτροπής τροφίμων και πολλά άλλα ανάλογα με το είδος 

του πλοίου. 


